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Prosinec

Leden

◆ Dokud půda úplně nezamrzne, můžeme stále

ještě vysazovat většinu dřevin.  

◆ Dokončíme zazimování růží - nakopčíme je 

20 cm vrstvou kompostu a přikryjeme chvojím. 

◆ Chvojím nebo listím chráníme choulostivější

trvalky a keře; stálezelené stíníme před zimním

sluncem chvojím či bílou netkanou textilií. 

◆ Před zamrznutím důkladně zalijeme nové výsad-

by, stálezelené listnáče a jehličnany.

◆ Nádoby s vysazenými rostlinami chráníme před

promrznutím a většími výkyvy teplot vhodným

materiálem nebo zapuštěním do země. 

◆ Nezasahujeme řezem. Odstraňujeme pouze odu-

mřelé větve či celé suché a nemocné stromy.

Nestříháme ani okrasné traviny a trvalky. 

◆ Subtropické rostliny přezimujeme při 5 až 10

stupních, zaléváme minimálně.  U pokojových

rostlin šetříme vodou a nehnojíme. 

◆ Pokud hrozí, že v zimě dojde na mladých strom-

cích či keřích k okusu zvěří, obalíme je chrániči

nebo natíráme repelentním přípravkem.  

◆ Dokončíme úklid na zahradě, snažíme se zacho-

vat hromádky přírodního materiálu, osídlené

našimi „zahradními pomocníky". 

◆ Zkontrolujeme a vyčistíme ptačí budky; připraví-

me krmítka a ptáky už začínáme přikrmovat.

◆ V období mezi většími mrazy pravidelně zásobuje-

me vodou především jehličnany a stálezelené list-

náče. Odpařují vodu i v zimě, když je půda zamrz-

lá a vláha nedostupná.

◆ Setřásáme sníh z jehličnatých a stálezelených dře-

vin, jinak poláme větve. Kompaktně či sloupovitě

rostoucí preventivně svazujeme. 

◆ Kontrolujeme zachování dostatečného zimního

krytu na rostlinách; choulostivé chráníme před

popálením zimním sluncem. 

◆ Ubezpečíme se, že jsme zvěři dostatečně zabránili

v okusu dřevin. 
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Kalendáfi: Zimní práce na zahradû

◆ Trávník můžeme v bezmrazém počasí pohazovat

prosátým kompostem a pískem. Na promrzlý

trávník nevstupujeme.

◆ Nezasahujeme řezem, ponecháváme to až na

konec zimy a předjaří. Nestříháme zatím ani

okrasné traviny a „stařinu" trvalek. 

◆ Redukujeme choroby a škůdce na pokojových

a přenosných rostlinách. Zaléváme jen velmi

střídmě a nehnojíme.

◆ Správným způsobem přikrmujeme užitečné ptac-

tvo, vždyť v zahradě mimo jiné plní funkci regulá-

tora hmyzích škůdců. 

◆ V teplejším počasí dočasně trochu odkryjeme

a vyvětráme růžové a trvalkové záhony. 

◆ Trávník lze za bezmrazého počasí vyhrabat a zba-

vit ho tak stařiny. 

◆ Stříkáme broskvoně proti kadeřavosti, případně

trávník proti plísni sněžné.

◆ Po ústupu větších mrazů začneme s průklestem

a výchovným řezem u jádrovin a angreštu i rybí-

zu. Peckoviny v zimním období neřežeme!

◆ Koncem února prořezáváme révu vinnou, řez

dokončíme nejpozději začátkem března. 

◆ Okrasné keře v létě a na podzim kvetoucí lze po

skončení větších mrazů začít prořezávat, keře kve-

toucí na jaře stříháme až po odkvětu. 

◆ Kontrolujeme výskyt chorob a škůdců u pokojo-

vých a přenosných rostlin. Pozvolna zvyšujeme

zálivku, nehnojíme ani nepřesazujeme. 

◆ Nezapomínáme přikrmovat ptactvo;  je také nej-

vyšší čas vyvěsit hnízdní budky. 

◆ Vybudujeme si hmyziště, domeček pro užitečný

hmyz; brzy jej osídlí blanokřídlí a může to být

i zajímavý zdroj pozorování.

Text + foto Olga Kubalová Wankeová

Únor



Kompostujete?

Kompost zakládáme ve stíněné části zahrady,

na stanovišti s propustným podložím, v kontaktu
s půdou – pevný podklad znemožňuje přístup půdním
organismům a ve spodní části dochází k nežádoucím
hnilobným procesům v důsledku stálého přemokření.
Velikost založeného kompostu záleží na množství
materiálu, který chceme ke zpracování použít.
Kompostovat můžeme v kompostérech či boxech nej-
různějších typů a velikostí, ale také v ohradách či
navršením na hromady. 

Ke kompostování lze použít téměř všechny orga-

nické odpady ze zahrady a domácnosti. Především
využijeme rostlinné zbytky a zahradní odpad - listí,
posekanou trávu, slabší větvičky a dřevní štěpku,
rostliny i jejich části, drny, kůru, slámu, seno a další.
Z domácnosti pak zbytky zeleniny, ovoce, brambor,
vaječné skořápky, drcené kosti, kávovou sedlinu, čaj
včetně sáčků, znečištěný papír, popel ze dřeva, pode-
stýlku z domácích zvířat, piliny a hobliny, hnůj.

Nekompostujeme zásadně žádný cizorodý mate-

riál jako kov, sklo, textil či umělé hmoty, ani materiál

obsahující škodlivé látky - chemicky ošetřené rostli-
ny, barevný papír, popel z uhlí, rovněž ani uhynulá zví-
řata, oleje, masné a mléčné výrobky. 

Některé odpady lze kompostovat pouze za urči-

tých podmínek. Posekanou trávu kvůli přístupu vzdu-
chu střídavě vrstvíme s hrubší hmotou členité struktury
- slámou, větvičkami, hoblinami, drcenými zbytky dře-
vin, zeminou. Dřevní odpad vždy nadrtíme, nasekáme
či nastříháme na menší části do 5 cm. Mokrý materiál
prokládáme suchým, vláknitý mazlavým, čerstvý sta-
rým. Rostliny napadené chorobami a plevele kompo-
stujeme omezeně a teprve během horké fáze tlení.
Kvůli hlodavcům obezřetně nakládáme i se zbytky jídel

a potravinami; buď je nekompostujeme vůbec, nebo je
ukládáme dovnitř hromady až během horké fáze.

Při zakládání kompostu příliš suchý materiál vlh-
číme, k mokrému naopak přimícháme suchou hmotu;
případně zakrytím zabraňujeme přemokření, ale kom-
post musí dýchat. Ve správně vlhkém, kyprém materi-
álu dochází uvnitř k jeho zahřívání a během tepelné
fáze ke slehnutí; provzdušnění docílíme asi po 2 měsí-
cích přehozením. Probíhá tlení a kompost postupně
vyzrává. 

Při kompostování musí probíhat tlení, nikoli

hnití! Hnití nastává bez přístupu vzduchu, podílejí

se na něm anaerobní, většinou zdraví škodlivé

organismy a uvolňují se při něm jedovaté plyny

a zapáchající látky. Naopak při tlení, které vyžaduje

přístup vzduchu, se tyto látky rychle okysličují a vli-

vem aerobních organismů zneškodňují. 

Celý proces trvá nejméně půl roku až rok - podle
způsobu zakládání, vlhkosti i obsahu jednotlivých
komponentů. Vyzrálý kompost má typickou zemitou
vůni, je sypký, s malými částicemi, tmavý. Před použi-
tím je vhodné jej prosít. Nerozložené části pak spolu
s trochou zralého kompostu přidáme do kompostu
nového, který si tak naočkujeme mikroorganismy.  

Text a foto Olga Kubalová Wankeová

ZahradníkÛv rok
Nyní, když se dívám na věc z větší blízkosti,

shledávám, že pravý zahrádkář není člověk, který

pěstuje květiny; je to muž, který pěstuje hlínu. Je

to tvor, který se zarývá do země a nechává podíva-

nou na to, co je nad ní, nám, lelkujícím budižkni-

čemům. Žije ponořen v zemi. Staví svůj pomník

v hromadě kompostu. Kdyby přišel do zahrady

ráje, začichal by opojen a řekl by: "Tady je, paneč-

ku, humus!"

Pěstování hlíny záleží jednak v různém rytí,

okopávání, obracení, zahrabávání, kypření, rovná-

ní, hlazení a kadeření, jednak v přísadách. Žádný

pudink nemůže být složitější než příprava zahrad-

nické půdy; pokud jsem mohl sledovat, dává se do

ní hnůj, mrva, guáno, listovka, drnovka, ornice,

písek, sláma, vápno, kainit, Thomasova moučka,

dětská moučka, ledek, rohovina, fosfáty, trus,

krondaro, popel, rašelina, kompost, voda, pivo,

vyklepané fajfky, ohořelé sirky, mrtvé kočky

a mnohé jiné substance. To vše se ustavičně

míchá, zarývá a přisoluje; jak řečeno, zahradník

není člověk, který voní k růži, nýbrž který je stíhán

představou, že by "ta půda chtěla ještě trochu váp-

na" nebo že je těžká (jako cejn, říká zahradník)

a "chtěla by víc písku". 
© Josef âapek

KAREL âAPEK
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Kompost je nejpřirozenějším a nejstarším prostředkem ke zlepšování půdy a udržení jejího
zdraví i struktury. Kompostováním využijeme téměř všechny organické zbytky a odpady z naší
zahrady a domácnosti. Neplatíme za jejich odvoz, nezatížíme životní prostředí a ušetříme na
nákupu hnojiv. Za přístupu vzduchu, při vhodné vlhkosti a činnosti půdních mikroorganismů lze
touto biologickou metodou přeměnit veškerý biodpad na kvalitní, přírodní hnojivo – kompost. 



Péãe o stálezelené listnaté kefie

Naše podnebí jim nesvědčí nejen kvůli vel-

kým teplotním výkyvům, ale také kvůli dlouho

zamrzlé půdě, neboť sněhová pokrývka bývá

minimální nebo chybí úplně. Listy stálezelených

dřevin přirozeně odpařují vodu i v zimě,

a pokud nemohou přijímat vláhu ze zamrzlé

půdy, rostliny nezmrznou, ale uschnou.

Svěšením nebo svinutím listů během větších

mrazů se snaží minimalizovat odpařovací plochu.

Měli bychom je ochránit nejen před silnějšími

mrazy a hlubším promrznutím půdy, ale také

před výsušnými větry, úpalem a suchem.

Nebezpečným obdobím je hlavně předjaří, kdy

teploty velmi kolísají; obzvláště se to týká neza-

stíněných výsadeb. 

Během suchých období je vydatně zalévá-

me. To platí nejen v horkém létě, ale také na

podzim a během celé zimy, v prolukách mezi

mrazy, neboť dostatečná zásoba vláhy je důležitá

pro jejich dobré přezimování. Před nástupem

mrazů spodní části rostlin a okolní půdu přikry-

jeme co nejvyšší vrstvou listí a chvojí.

Nepromrzlá půda umožňuje rostlinám přijímat

vodu i v zimě a přikrývka chrání také spodní vět-

vení – při větším namrznutí z něj po seříznutí

rostliny většinou dobře regenerují. 

Stálezelené keře vysazujeme zjara nebo

brzy na podzim, aby měly dost času do zimy

dobře zakořenit. Volíme místa přistíněná, napří-

klad budovami nebo vyššími jehličnany; naprostý

stín je méně vhodný.  Nesázíme je na jižní stra-

nu budov ani svahů pro nebezpečí letního i zim-
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Stálezeleným listnatým dřevinám listy na podzim neopadávají, ale vytrvávají na rostlinách déle než jeden kalendářní rok.

Z neopadavých listnáčů se v našem klimatickém pásmu daří výhradně keřům. Lze je úspěšně pěstovat i ve středoevropských

podmínkách, ale musíme mít na paměti, že většina jich pochází z klimaticky poněkud odlišných oblastí. Podnebí v jejich do-

movině bývá příznivější (chladnější léto, mírná zima) nebo alespoň bez výrazného kolísání teplot, případně jim napomáhá vyš-

ší vzdušná vlhkost (v blízkosti moře nebo velkých jezer) či sněhová pokrývka v zimě (v horách či severních oblastech); často

také rostou v přirozeném zastínění vyšších podrostů (v lesích).

ního úpalu a sucha. Kvůli náhlému nárůstu ranní

teploty po mrazivé noci jim nesvědčí ani strana

východní. Slunečnou a sušší polohu zvládnou

pouze vřesovcovité, zimostráz, ev. mahónie a hlo-

hyně. Slunné místo, avšak při dostatku vláhy, sne-

sou i další, na zimu pak ale vyžadují dodatečné

přistínění chvojím, rákosovou rohoží nebo bílou

netkanou textilií; nepoužíváme tmavé ani nepro-

dyšné materiály. 

Hnojiva s obsahem dusíku aplikujeme pouze

na jaře, nejpozději počátkem léta, neboť dusí-

kem přehnojené a v důsledku toho nevyzrálé leto-

rosty v zimním období snadno namrzají. Později

hnojíme už jen „podzimními" hnojivy s obsahem

Leucothoe keiskei ‘Burning Love‘



fosforu a draslíku, která vyzrání pletiv napomáhají.

Stálezelené dřeviny zbytečně neřežeme, pouze

po namrznutí nebo při zmlazování, a to v pozdním

jaru; bez problému můžeme zasahovat řezem třeba

u zimostrázu, hlohyně a některých dalších. 

V sadovnických úpravách je funkce stálezele-

ných listnáčů podobná jako u jehličnanů. Někdy

mohou působit poněkud exoticky. V našich

zahradách si jich ceníme nejen pro jejich vytrvalé

olistění (kaliny, bobkovišně, brsleny, dřišťály), ale

často i pro pěkné květy (pěnišníky, vřesy, vřesov-

ce) nebo výrazné plody (cesmíny, hlohyně). Lze

mezi nimi nalézt jak nízké, nenároční druhy využi-

telné jako cenné pokryvné dřeviny nebo náhrada

trávníku (skalníky, barvínek), tak druhy hodící se

i do živých plotů (zimostráz, hlohyně, bobkoviš-

ně). Jiné najdou využití jako dřeviny solitérní

(kaliny, cesmíny) či popínavé (zimolez, břečťan).

Text a foto Olga Kubalová Wankeová
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Prunus laurocerasus ‘Otto Luyken‘ Hedera ‘Goldheart‘ Euonymus fortunei ‘Gracilis‘

Euonymus japonicus ‘Marieke‘ Ilex aquifolium ‘Alaska‘ Ilex aquifolium ‘Ferox Argentea‘

Pyracantha coccinea ‘Orange Glow‘ Rhododendron ‘Cosmopolitan‘ Pyracantha coccinea ‘Soleil d‘Or‘



Milí zákazníci, 
zahradnická sezóna je pomalu u konce a my bychom vás na její závûr
rádi pozvali na ttrraaddiiããnníí  vváánnooããnníí  ttrrhhyy,, které se opût konají v na‰em
zahradnictví. Chcete-li se vyhnout pfiedvánoãnímu shonu, u nás
v poklidnû atmosféfie seÏenete v‰e, co budete na Vánoce potfiebovat.
O v‰ech sobotách a adventních nedûlích pro vás budeme mít v na‰í
zahradnické kavárniãce nachystanou nabídku v˘born˘ch tepl˘ch
nápojÛ ãi mal˘ch pamlskÛ. Na své si u nás pfiijdou i va‰e dûti.

Vánoãní trhy
v âerném Volu
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Co u nás 
pofiídíte?
Vánoční stromky – jedličky, 
smrky, borovice, řezané i v květináči

Chvojí - čerstvé a více druhů

Jmelí

Sváteční vazbu – věnce, svícny 
a jiná aranžmá do vašich domovů

Vánoční dekorace

Vánoční ozdoby – vkusné ozdůbky 
z různých materiálů

Keramiku a drobné dárky

Svíčky – všech tvarů a barev včetně
medových

Medovinu, med, likéry, sirupy
a jiné pochutiny

Medové perníčky

Kdy?

Od 27.11. do 23.12. 
každý den od 9 do18 hodin.

V neděli 13. prosince 
zveme malé i velké na
živý betlém se zvířátky.
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Otevřeno máme až do 23. prosince, 
na leden a únor uložíme naši zahradu
k zimnímu spánku. Budeme se na vás 
opět těšit příští zahradnickou sezónu. 

Na shledanou 1. března 2016!
Šťastný nový rok přejí vaši zahradníci, 
rybáři a kavárníci (a kocour Adýsek).

To vám poví les,

to vám poví borovice,

roste na ní, na vûtviãce

skoro u nebes.

(Jan Čarek, Větvička jmelí)

Vûdûli jste, nevûdûli,

co pfiiná‰í snítka jmelí,

co ta snítka zelená

pro kaÏdého znamená?

Ty zelené ratolesti

pfiiná‰ejí lidem ‰tûstí.

Víte, kde to jmelí roste?



Tradice zdobení vánočního stromku byla v českých zemích založena před více než dvěma sty lety. Zpočátku

se stromeček zavěšoval nad štědrovečerní stůl špičkou dolů nebo se zdobila pouze jediná jehličnatá větev; na

trzích se nabízely i stromečky vyrobené z kartónu či prkének. V současnosti si – kromě plastového - můžeme

pořídit buď stromek řezaný, vypěstovaný za tímto účelem na speciální plantáži, anebo stromeček živý, a to doslo-

va. Pokud je zasazen v dostatečně velké nádobě a správně se o něj staráme, můžeme jej pěstovat jako vánoční

po několik let. Takový opravdový stromeček má nesporné výhody, ale také jednu nevýhodu: jako jehličnan naše-

ho klimatického pásma musí v zimě nutně projít obdobím vegetačního klidu - a k tomu nutně potřebuje chlad.  

Můžeme jej ponechat venku před oknem na bal-
kóně, terase či zahradě a tam i ozdobit, nebo jej
postupně přenést do bytu. Pamatujme ale na to, že
ani v nepřetopené místnosti, tedy v teplotě do 20
stupňů, nevydrží bez poškození déle než několik dní,
maximálně však týden, a to ještě za předpokladu, že
vlhkost vzduchu přesáhne 50%.  Stromeček nám roz-
hodně nesmí předčasně vyrašit. 

Stromek musíme před Štědrým dnem především
nejprve aklimatizovat. Obzvlášť pokud mrzne, přene-
seme jehličnan nejprve na několik dní do bezmrazé,
ale chladné a světlé místnosti. Ideálně jej následně
přemístíme do místnosti s teplotou o pár stupňů vyš-
ší, a teprve na Štědrý večer do obývacího pokoje.
Tam jej umístíme co nejdále od zdroje tepla, zalévá-

me a také často rosíme. Při zdobení příliš nezatěžuje-
me větvičky a nepoužíváme hořící svíčky a prskavky -
instalujeme raději umělé osvětlení. Po třech až sedmi
dnech stromeček postupně stěhujeme ven v opač-
ném sledu, opět vždy s prodlevou několika dní. 

Přes zimu květináč chráníme izolační vrstvou
proti promrznutí, v létě proti přehřátí. Vhodné je stro-
mek zapustit i s nádobou na zahradě do země. Na
jaře stromeček přesadíme do květináče o několik
centimetrů většího. Nesmíme zapomínat dobře zalé-
vat a přihnojovat. Při správné péči vydrží stromek
několik let, poté je lepší vysadit jej na zahradu
a vybrat si rostlinu novou, ideálně kompaktní poma-
leji rostoucí jehličnan.  

Olga Kubalová Wankeová

PÛvod a v˘znam vánoãního stromku ((DDrr..  ââeennûûkk  ZZííbbrrtt,,  ââeesskk˘̆  LLiidd,,  11990033))

Obyčej s vánočním stromkem není lidový a není slovanský, a že o dějinách stromku vánočního u nás v lidovém podání
nesnadno psáti, ježto stáří jeho nesahá za hranice XIX. století. Staré zprávy o výročních obyčejích českých nemají ani zmí-
nečky o tomto obyčeji. Spis mnicha břevnovského Alše o slavení vánoc z konce věku XIV. rovněž nezachoval zhola nic, co
by upomínalo na krášlení stromku vánočního. Není pochyby, že ku slavení hodů vánočních k vánočním obyčejům a obřa-
dům původu prastarého přidružil se teprve ve století XIX. obyčej z brusu nový, v dobách starších docela neznámý: »vánoč-
ní stromek«. Není divu, že záhy nabyl všeobecné obliby a rozšířil se takřka všude. Zdá se nyní, jakoby se od věků udržova-
lo v lidovém podání strojení vánočního stromku, jehož milý a půvabný zjev vhodně se druží k náladě tichých vánočních
hodů, dojímajících i člověka otrlého tajuplným kouzlem. Dnes zdobí vánoční stromek, prostě upravený, jizbu v nebohaté
chatě, jako krášlí září světel a blýskavými cetkami, směsí drahocenných dárků nádherně jsa vyšňořen, síně boháčů ve
městech. I lodníci, vzdálení od domova a od zátiší života rodinného, strojí si na štědrý večer v korábu stromek vánoční,
vzpomínajíce na své drahé v domovině. Krátce pověděno: vánoční stromek původu nového srostl se starodávným obyče-
jem udíleti dárky, jež jsou nyní zavěšovány na haluzky a kladeny pod stromek, nerozlučně. Toto přizpůsobení obyčeje sta-
rodávného záhy se všeobecně ujalo. Vánočnímu stromku jsme přivykli a ptá se málokdo, zda obyčej jest starý či nový. Ať
vznikl jakkoli — kdož by chtěl zbaviti Štědrý večer té poetické přízdoby a naše dítky největší radosti?

8
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Rybárna v âerném Volu

Každou sobotu   9 - 18 hodin

Neděle 13. 12.   9 - 18 hodin

Od 18. do 23. prosince

každý den 9 - 18 hodin

Při procházce zahradou můžete objevit jezírko s červenými 

rybkami a o pár kroků dále naši rybárnu s kouzelným zvon-

cem, za který když zataháte, rybář se objeví a splní všechna

vaše přání… 

Po celou sezónu, od jara až do vánočních svátků, nabízíme

KAPRY A PSTRUHY. Další ryby (candáty, štiky nebo amury)

zajistíme pro váš vánoční stůl na objednání.

Vánoční objednávky přijímáme na tel.: 220 970 790. 
Kapra a pstruha objednávat nemusíte, na tomtéž tel. čísle 

si případně můžete ověřit aktuální zásobu.
Samozřejmostí je nabídka plných služeb k prodeji ryb.

Kapr na modro. (Domácí kuchafika, M.D.Rettigová, 1888) 
Trhni kapra, ale neoškrab ho, vyndej z něho vnitřnosti, rozsekej ho na kusy, přemej ho, narovnej ho na mísu šupinami navrch a polej ho

osoleným vařeným vinním octem, čímž hezky zmodrá; pak ten ocet slej na pánev, dej k němu česnek, cibuli, pepř, zázvor, nové koření, hře-

bíček, kousek dymiánu, dva bobkové listy, jednu petružel, jednu mrkev a půl celeru, vše na nudle nakrájeno, osol to trochu, přilej k tomu

ještě vinního octa, a je-li tuze ostrý, polovic studničné vody, aby to nebylo příliš kyselé, přikrej pánev prožíravým papírem a pokličkou,

a nech to půl hodiny vařit, pak do toho vlož kapra, opět ho přikrej a nech ho něco přes čtvrt hodiny vařit; potom vyndej rybu na mísu, pro-

ceď na ni ten rosol a nech to ve studenu ztuhnout, načež to pěkně okrášli citronovou kůrou a dej to na stůl. 

Moře v naší republice sice nemáme, ale zato máme 21 tisíc rybníků, z nichž největší, známý Rožmberk,

se rozkládá na 489 hektarech. Rybníkářství má u nás dlouhou tradici a víc než polovina ryb končí za našimi

hranicemi. Oblíbený řízek a svíčková jsou stálicemi české hitparády, o čemž svědčí statistiky - vepřového

masa sníme ročně v průměru 40 kg, ryb pouze 5 kg. Chceme-li mít zdravé srdíčko, ryba by neměla na

našem talíři chybět. Jsou to známé nenasycené omega 3 kyseliny, které nás nejen chrání před kardiovasku-

lárními nemocemi, ale také pomáhají snížit krevní tlak a cholesterol. Rybí maso má všechny potřebné ami-

nokyseliny ve vyváženém poměru, proto je výborně stravitelné a bojujeme-li s kilogramy navíc, pak se stává

tím správným pomocníkem. Nelze ani opomenout vitamíny A a D, které patří k důležitým prvkům, které obo-

hacují náš organismus z rybího pokrmu. Nejlépe si pochutnáme na rybě čerstvé. U nás je uchováváme

v průtočném rybníce a každý týden průběžně doplňujeme z českých sádek. Rybu můžeme ponechat v čer-

stvém stavu v ledničce, za ideální teplotu se považuje 1 až 4 stupně Celsia, kdy nám maso vydrží v žádou-

cím stavu 3 dny. Pro delší skladování pak musíme rybu zamrazit minimálně na minus 18 stupňů.

9

Prodej ryb
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Potû‰ili jsme vás v âerném Volu?



v y d a l o  Z a h r a d n í k ů v  r o k

Několik náhod a setkání bylo příčinou toho, že jsme měli to štěstí seznámit se

a spřátelit s paní Soňou Scheinpflugovou. Právě díky ní jsme dostali příležitost

dát zahradu u vil bratří Čapků na Vinohradech po více než půlstoletí do původní-

ho stavu. Velkou inspirací pro její obnovu nám byla korespondence Karla a Josefa

Čapkových s členem Dendrologické společnosti v Průhonicích, inspektorem

Františkem Zemanem. Velké poděkování patří Zděnku Kiesenbauerovi, který

s námi na obnově zahrady úzce spolupracoval. Od doby rekonstrukce vinohrad-

ské zahrady jsme si daleko více začali uvědomovat přínos tvorby a zaujetí  bratří

Čapků pro náš obor. Úcta a přitom samozřejmost, s jakou přistupují k zahradni-

čení a každé rostlině zvlášť, je nám velmi blízkou. Zahradníkův rok nás učí pokoře

k přírodě a zahradničení obzvlášť. Ať je vám kniha i CD radostí a inspirací.

Petr Pacák

Díky hlasu Josefa Somra a znamenitému 
hudebnímu doprovodu Petra Skoumala 
byla kniha Karla âapka ZahradníkÛv rok 
nahrána na 2 CD.

KNIHA 195 Kč, 2 CD 245 Kč

KNIHA + 2 CD 395 Kč
(ušetříte 45 Kč)

Knihu i CD 
můžete zakoupit
u nás 
v zahradnictví 
a u všech dobrých 
knihkupců.

„Baže, teď už je všechno hotovo. Až do této doby ryl, kopal a kypřil, pře-

vracel, mrvil a vápnil, prosypával půdu rašelinou, popelem a sazemi, oře-

zával, sil, sázel, přesazoval, dělil, kladl do země cibulky a vyndával na

zimu hlízy, kropil a proléval, sekl trávu, plel, kryl kytky chvojím nebo jim

přihrnul ke krčku půdy; toto všecko dělal od února do prosince, a teprve

teď, když mu zahrádka zapadla sněhem, si vzpomíná, že na něco zapo-

mněl: podívat se na ni. Neboť vězte, že na to neměl pokdy. Když se v létě

běžel podívat na kvetoucí encián, musel se cestou zastavit, aby vytahal

z trávy plevel. Když se chtěl pokochat krásou rozkvetlých delfinií, shledal,

že jim musí dát hůlky. Když mu rozkvetly astry, běžel pro konev, aby je

zalil. Když mu kvetl flox,

vytahoval pejřavku; když

mu kvetly růže, koukal,

kde jim má ořezat vlky

nebo potírat padlí; když

mu vykvetly chryzanté-

my, vrhl se na ně

s motykou, aby jim zkyp-

řil slehlou půdu.

Co chcete, pořád bylo

co dělat; copak můžeš

strčit ruce do kapes a jen

tak okukovat, jak to

vypadá?"

Karel Čapek, 
Zahradníkův rok

© Josef âapek

Hledáte zahradnick˘ dárek?



Zakládáme a obnovujeme
zahrady pfii matefisk˘ch ‰kolkách
Naše portfolio rodinných zahrad jsme rozšířili o zahrady při mateřských školách. Pestrá a zajímavá práce,
která nám přináší nové odborné zkušenosti, má smysl a na závěr je oceněna upřímnou dětskou radostí. 
A to nás velmi těší!

Před zásahem.
Takto vypadá řada školkových zahrad ze 70. a 80. let. 
Jednoduché, přehledné, ploché, bez podnětů. 

Naše zahrady jsou jiné, veselé, barevné, voňavé. 
Taková brzy bude i zahrada při MŠ Knappova v Jaroměři.

Pohoupeme se, obsadíme loď nebo si budeme povídat
tajnosti ve vrbovém tunýlku … 
Herní prvky z akátu mají nekonečný potenciál. Na zahradách
najdete jak typová houpadla a prolézačky, tak originální
autorské sestavy. Všechny prvky mají certifikát bezpečnosti.
Zahrada při MŠ v Úpici je téměř hotová.  Najdete 10 rozdílů?
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KONTAKTNÍ OSOBA - Petr Pacák

736 480 480 - pacak@trees.cz

Již 17 let pro vás realizujeme 

a udržujeme převážně soukromé zahrady 

a dbáme na dobré vztahy 

s našimi zákazníky.

PROJEKTUJEME
Zahrady realizujeme podle detailních
projektů zpracovaných zkušenými
projektanty a architekty. Podrobná
a přesná dokumentace je
předpokladem efektivní práce
a jasného výsledku.

REALIZUJEME
Zajistíme kompletní založení nebo
obnovu zahrad včetně:
■ terénních úprav a bouracích prací
■ přípravných prací jako je kácení

nebo odborné ošetření vzrostlých
stromů

■ budování zpevněných ploch a cest
z různých materiálů

■ drobných stavebních prací – staveb
zídek, oprav plotů, apod.

■ výsadby dřevin a založení trávníků
■ staveb z vrbového proutí
■ dodávky a montáže herních prvků

i autorských
■ zahradních staveb ze dřeva –

vyvýšených záhonů, domků,
kompostérů, apod.Vlny ve Vodnické.

Zahrada u dvoutřídky
v pražské MŠ
Vodnická 
je poměrně malá. 
Projektantky ji proto 
rozvlnily, zahradníci 
vymodelovali a děti si
teď užívají skluzavek 
a schovávaček za
dunami.

Každý den jiná hra.
Různé povrchy - oblázky, štěpka, sláma. Stačí jen mít dostatek podnětů a hned je tu nový
nápad! Divočina na dosah, jedlý lesík z lísek, maliny, rybízy a jahody, vodní dílo i políčko pro
malé farmáře. Některé hry jsou pěkná dřina. A dospělí tomu říkají rozvíjení a vzdělávání.
Zahrada při MŠ a ZŠ ve Chvalkovicích.
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VÁNOCE v Prodejní zahradû     

1.

2.

3.

4.

23. listopadu – 29. listopadu

O SnûÏence
Bílá

30. listopadu – 6. prosince

O Labutûnce
Pudrová, krémová, starorůžová

7. prosince – 13. prosince

O Tfipytce
Třpytivá, perleťová, stříbrná, zlatá

14. prosince – 23. prosince

O Vánoãní hvûzdû
Červená, rudá, zelená, bílá, zlatá

14

Na 4 adventní týdny 4 vánoční pohádky. 
Po 4 týdny pro vás bude připravena výzdoba i menu v duchu následujících pohádek:



     âerven˘ Kostelec

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ VÁNOC 

29. listopadu 2015
Pfiijìte si natrénovat rozsvícení vánoãního stromku 

a naladit se na vánoãní atmosféru.

Od 14 hodin - rozsvícení stromku 
za doprovodu Ïivé hudby.

Od 9 - 16 hodin - drobné domácí venkovní trhy.

Pokusíme se pro vás vytvofiit ideální místo pro setkání 

s va‰imi pfiáteli a poskytneme vám útoãi‰tû pfied mrazem.

Kdy jindy neÏ o Vánocích 

jsou si rovni malí i velcí? 

Kdy jindy neÏ o Vánocích 

je pohádka víc neÏ pohádka?

Milí náv‰tûvníci, na pfiíbûhy na‰ich vánoãních 

pohádek se mÛÏete tû‰it jiÏ od 23. listopadu 

a potrvají aÏ do 23. prosince

Dvefie pro vás budou i o adventních nedûlích 
otevfiené od 9 do 16 hodin.

15
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„Kvítí kvete, kvítí kvete, 
období si nepletete."

Živé květy na štědrovečerní tabuli
Živé květy jako vánoční dárek 

Aranžovaný dárkový box 
s čerstvými květy

Kvûtinov˘ servis Vazárna

âerven˘ Kostelec

Také v leto‰ním roce pro vás vytvofií ‰ikovné ruce
na‰í dílny tradiãní vánoãní v˘zdobu.

Adventní věnce zdobené
Adventní svícny

Zelený základ pro adventní věnec
Pro domácí dozdobení základu věnce budou v prodeji drobné dekorace.
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Vánoãní stromeãky

„Základem je strom.“
Správný výběr stromu, 

to je to hlavní – takže se neunáhlete. 
Chce to klid v duši a bystré oko, protože není strom 

jako strom. Strom musí svému majiteli pasovat!

Chcete-li klasiku, máte ji mít – smrk ztepilý 
nebo stříbrný, borovici, nebo snad jedli? 

Račte si vybrat, máme řezané i v kontejnerech.

Informace o zahájení prodeje stromků naleznete 
na našich internetových stránkách a na fb profilu.

Nevíte si rady s dozdobením stromečku? 
Připravíme pro vás set ozdob podle vašeho přání 
a výběru, k prodeji budou mimo jiné připraveny 

již soupravy hotové.
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Potû‰ili jsme vás v âerveném Kostelci?

1 | Loutkové divadlo, 2 | Ostružinový koláč, 3 | Filmová škola, 4 | Dýňařov, 5 | Večer mistryň světa, 6 | Výtvarná dílna, 7 | Stánek Trees na MFFČK
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POZOR :
Od půlky února pro vás

chystáme kreativní dílny. 
Více informací na našich

webových stránkách
a na facebookovém 

profilu.

V˘tvarné dílny v âerveném Kostelci
Příprava na advent 
aneb věnce podle vlastních představ

20. listopadu – od 17 hodin
21. listopadu – od  9 hodin

Živá dekorace na stůl 
aneb i v zimě kvetou květiny
21. prosince – od 16 hodin

Počet míst na každou dílnu je 11. 
Cena výtvarné dílny je 150 Kč

Při výtvarné dílně se pracuje pouze se zakoupenými věcmi, 

které pro vás budou připraveny na naší prodejně.



Mrzne, snûÏí, to to zebe, hodnû snûhu spadlo z nebe, 

ptáãkové teì starost mají, jak potravu obstarají.

Kde jsou v domû hodná dítka, dávají jim do krmítka, 

trochu zrní, trochu máãku, aÈ si dají do zobáãku.

… a pfiesnû takov˘ je zimní v˘hled z na‰í kavárny!

20

Zahradní kavárna 
âerven˘ Kostelec

Žádné reklamy, pohodová atmosféra, vůně vanilky, koření a ovoce… 
Vánoční atmosféra v zahradní kavárně je skutečně neopakovatelná. 

Lahodná káva, svařené mošty, svařené víno, horká čokoláda tmavá i bílá. 
A k tomu spousta sladkých dobrot! 

Když se vám zrovna nebude chtít péct, uklízet, nakupovat 
nebo balit dárky, schovejte se u nás před vánočním shonem 

a potěšte vaše chuťové pohárky.

Rádi připravíme adventní večírek pro vaši rodinu, 

přátele či kolegy. 

Neváhejte a obraťte se s rezervací

na telefonní číslo 736 480 482.

Otevřeno máme také mezi svátky:

neděle 27. prosince 2015 od 13 do 18 hod.

pondělí 28. prosince 2015 od 13 do 18 hod.

úterý 29. prosince 2015 od 13 do 18 hod.

středa 30. prosince 2015   od 13 do 18 hod.

Od čtvrtka 31. prosince 2015 

do čtvrtka 7. ledna 2016 máme zavřeno.

V novém roce se na vás budeme těšit 

od pátku 8.ledna 2016.
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1. 2. 3. 4.

Jak se dělá latte art? 

Vánoce a zima v kavárnû
V čase předvánočním i novoročním jsou u nás k dostání

kvalitní mlýnky na zrnkovou kávu, pomocníci v přípravě

kávy - dripy, aeropress, moka konvičky i zrnková káva.

K dostání jsou také česká vína, sirupy, mošty, med,

mandle, čokolády, pralinky a další jedlé pochutiny.



Kávové listy

Hotové espresso je silný nápoj o objemu 25 až 30 ml, který je chuťově výraz-

ný, s okouzlujícím aroma a oříškovou, pevnou cremou, jejíž pigmentace připo-

míná tygrované šrafování.  Pokud je extrakce nevyhovující a vy nevidíte

a necítíte tyto charakteristické znaky espressa (jinými slovy je hořké, vodnaté,

či bez cremy), nebojte se takovou kávu v kavárně vrátit a požádat o kávu

správně připravenou. Pokud patříte mezi odpůrce espressa, protože je na vás

příliš malé, objednejte si tzv. „americano". K espressu dostanete horkou vodu,

díky které si objem kávy zvětšíte dle své chuti. Nikdy si nenechávejte espresso

prodloužit tak, že pákou v kávovaru proteče větší objem vody, než zmiňova-

ných 30 ml. Do kávy se takto vylouhují třísloviny, které nejsou chuťově dobré

ani vhodné pro váš žaludek.

V posledním letošním díle Kávových listů se seznámíme

s královskou metodou přípravy kávy - espressem. Ačkoliv se

v posledních letech přípravě espressa věnuje velká pozor-

nost, stále existuje mnoho kaváren a baristů, kteří přípravě

tohoto nápoje nerozumějí. Příprava přitom není žádná věda

a stačí dodržovat několik jednoduchých pravidel. 

Espresso

Kávové nápoje na bázi espressa
Další důležitou součástí přípravy espressa je správná příprava mléčných nápojů, které

z něj vycházejí. U těchto nápojů je třeba dodržet přesné poměry mezi kávou a mlé-

kem, a především  připravit správně našlehané mléko. Používá se řádně vychlazené

mléko, ze kterého se pomocí páry vyšlehá tzv. mikropěna,

která musí být lesklá a bez velkých viditelných bublin.

Správná mikropěna není horká a má lahodnou sametovou

chuť. Zručný barista vám navíc na vašem cappuccinu díky

správně vyšlehané mikropěně vytvoří krásný obrázek - rozet-

ku, jablíčko nebo například srdíčko. Této technice nalévání

mléka se odborně říká latte art a baristé na celém světě

v tomto mléčném umění rádi a často poměřují své síly na

kávových šampionátech. Text Jana Doubrava
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KONCERTNÍ

OZVùNY

Milovníci hudby pozor!

Koncerty s úderem října sice skončily svou další 

neméně úspěšnou sezónu, ale my pro vás máme 

připraveno malé, zato originální překvapení, 

které vás v rytmu udrží rozhodně až do dubna.

Limitovaný počet CD s autogramy muzikantů, 

kteří u nás v letošním roce vystoupili, bude 

v prodeji. 

Tak neváhejte a napište si Ježíškovi.

FILMOVÁ ·KOLA

Projekt Jeden svět v TREES je v plném proudu. 

Přijďte shlédnout zajímavé dokumenty, které jsme

pro vás vybrali z těch nejlepších.

15.12.2015 v 19 hod. | PUNKOVÝ SYNDROM

19.1.2016 v 19 hod. | NOVÝ SVĚT

9.2.2016 v 19 hod. | FILM JAKO BRNO
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www.prode jn i zah rada . cz

e-mail: kostelec@trees.cz
17. listopadu 1270, 
âerven˘ Kostelec

P R O D E J N Í  Z A H R A D A

âerven˘ Kostelec
Po - Pá 9 – 17 hod.

So 8 – 16 hod.
Ne adventní 8 – 16 hod.

Telefon: 491 520 334

e-mail: cernyvul@trees.cz
Unûtická 146, 

Statenice - âern˘ VÛl

P R O D E J N Í  Z A H R A D A

âern˘ VÛl
Po - Ne   9 – 18 hod.

od 24.12. do 29.2. zavřeno

Telefon: 220 970 790
R Y B Á R N A

soboty a 13.12.  9 -18 hod.

od 18. do 23.12. denně

K A V Á R N I â K A

soboty  9 -18 hod.

adventní neděle 9 -18 hod.

KAVÁRNA

Po - Čt 9 -18 hod.

Pá + So 9 -20 hod. 

Ne 13 - 18 hod. 

Ne adventní 9 - 18 hod.


